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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการเงินธุรกิจ (Business Finance) รหัสวิชา 3821402 เปนการจัดทํา
รายละเอียดประกอบรายวิชาการเงินธุรกิจ หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต โดยมุงเนน ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม สํ า ค ัญ แ ล ะ เป า ห ม า ย ข อ ง ก า ร จ ัด ก า ร ท า ง ก า ร เง ิน ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห
งบการเงิน การวางแผนและพยากรณทางการเงิน การจัดการเงินทุน หมุน เวียน งบประมาณเงินทุน การ
จัด หาเงิน ทุน ระยะสั ้น การจัด หาเงิน ทุน ระยะปานกลาง การจัด หาเงิน ทุน ระยะยาว ตน ทุน เงิน ทุน
โครงสรางของเงินทุน นโยบายการจายเงินปนผล
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป น ส วนสํ าคั ญ ต อ ผูเรียน ที่ เน นทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค นควา ด วยตนเอง เพื่อให ผูเรีย นไดแนวทางในการจัดการเรีย นรูท ฤษฎี และกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อจากการเรีย นภายในห อ ง ผู เรีย นสามารถนํ า ความรู ที่ ไดจ ากรายวิ ช านี้ ไ ป
ประยุกตใชในอนาคตได

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
10
16
16
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3821402 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยอังคณา โสภารัตนกุล
4.2 อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารยสุรัชนา ชวยรอดหมด ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
1 ธันวาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
27 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1) เพื่ อให ผูเรีย นมีค วามรูค วามเข าใจเกี่ ยวกับ ความสํ า คัญ และเปา หมายของการจัด การทาง
การเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและพยากรณทางการเงิน
2) เพื่อใหผูเรียนสามารถในการจัด การเงินทุน หมุน เวีย น งบประมาณเงิน ทุน การจัดหาเงิน ทุน
ระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว
3) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตน ทุน เงินทุน โครงสรางของเงิน ทุน นโยบายการ
จายเงินปนผล
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4) เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพไดในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่ อ พั ฒ นารูป แบบการสอน โดยนํ ารูป แบบการสอนโดยใช ก ารวิเคราะห โจทย ป ญ หา และ
กิจกรรมกลุม มาใชในการเรียนการสอน และใหเกิดผลลัพธเปนผลงานของนักศึกษาในรายวิชานี้
2) เพื่อปรับเปลี่ยนเอกสารประกอบการสอนใหทันสมัย
3) ปรับจุดมุงหมายรายวิชาและรายละเอียดตาง ๆใหทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญ และเปาหมายของการจัดการทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณทางการเงิน การจัด การเงิน ทุน หมุนเวีย น งบประมาณเงิน ทุน การจัด หาเงิน ทุน ระยะสั้น การ
จัดหาเงินทุน ระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว ตน ทุนเงิน ทุน โครงสรา งของเงิน ทุน นโยบาย
การจายเงินปนผล
Importance and goal of financial management; financial statement analysis;
planning and forecasting in finance; working capital management; capital budgeting; shortterm funding; medium-term funding; long-term funding; cost of capital; fund structure;
dividend policy
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทนคาบ
การศึกษา
เรียนที่ไมสามารถทําการสอน
ได หรือ ตามที่ ผู เรี ย นร อ งขอ
เพื่ อท บ ท วน ค วามรู ค วาม
เขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ
ไมมฝี กปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัป ดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)

5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 27 พ.ย. 60)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหการดําเนิน ชีวิตรวมกับผูอื่น
ในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม นอกจากนั้นการใชความรูและทักษะทาง
วิช าชีพบั ญ ชี ต องพึ งระมัดระวัง และคํา นึงถึงผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต อความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ และการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาทั้งในดานคุณธรรม และ
จริยธรรม ตอไปนี้
o 1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
 4) มี จิ ต สํ า นึ ก และพฤติ ก รรมที่ คํ า นึ ง ถึ งประโยชน ส วนรวมมากกวา ประโยชน ส ว นตนอย า งมี
คุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
1) สรา งวั ฒ นธรรมองคก รในคณะเพื่ อ ปลู ก จิ ต สํา นึ ก ขั้น พื้ น ฐานให กับ นั กศึ ก ษา อาจารย และ
บุ ค ลากรคณะ ในการรั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ความมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาคณะและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบในหนาที่ และความซื่อสัตยสุจริต
2) อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งฝายกิจการ
นักศึกษาของคณะตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
จิต สาธารณะ และการทํา ประโยชน ให กั บ ชุ มชน กิจ กรรมภายใน ได แ ก การยกย อ งชมเชยนั ก ศึ ก ษาที่
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนที่ประจักษ นักศึกษาที่ทําประโยชนใหกับสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะที่ กํ า หนดไว ในมาตรฐานผลการเรี ย นรู โดยใช แ บบประเมิ น ที่
พัฒ นาขึ้น ตามหลั กวิชาการ และให บุค คลตอ ไปนี้อ ยา งน อย 3 คน ได ประเมิน ได แก เพื่ อนรวมชั้ น เรีย น
อาจารย ผูส อน อาจารยที่ปรึกษา ผูป กครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูให การฝ กหั ดงาน หรือ สหกิจ
ศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลาจํานวนทุจริตในการ
สอบลดนอยลง ความพรอมเพรียงในการเขา รวมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึ กษา ความรับผิดชอบใน
หนาที่ เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษาตองมีความรูดานการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ ดานองคการและ
ธุ รกิ จ ความรู และความสามารถในเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดั งนั้ น มาตรฐานผลการเรี ยนรู ด านความรู จึ ง
ครอบคลุมความรูตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
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 2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สั มพั นธกับ องคความรูดานการบัญ ชี โดย
สามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
 3) มี ค วามรูเกี่ย วกับ เทคนิค การปฏิ บั ติ งานดานการบัญ ชีแ ละอื่น ๆ โดยใช วิธี การเรีย นรูจาก
ประสบการณ
o 4) สามารถติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิ ช าการ การวิ จั ย และวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
1) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในทฤษฎี และการ
ประยุ ก ต ใช ความรู ในการจั ด ทํ า และนํ า เสนอรายงานทางการเงิน การให เสนอแนวทางในการพั ฒ นา
ปรับปรุงได
2) การเรียนรูจากกรณีศึกษาตาง ๆ รวมทั้งงบการเงินของสถานประกอบการจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นักศึกษาจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยผูสอนตองมุงเนนใหนักศึกษาใชความเขาใจ
มากกวาการจํา มี หลั กการและเหตุ ผลในการคิ ด มี วิธี การเรียนรูที่ เหมาะกับ ตนเอง และสามารถตัดสิ น ใจ
แกปญหาได เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูตอไปนี้
 1) สามารถสืบ คนขอมูล ประมวลข อมูล และแนวคิดต าง ๆ เพื่อนํ ามาใช ในการระบุ และวิเคราะห
ปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง
2) สามารถประยุก ตและบูรณาการความรูทางการบัญ ชีและดานอื่น ที่ สัม พั น ธ กั น ใช ทัก ษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค
โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.2 วิธีการสอน
1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุมโดยมุงเนนใหผูเรีย นมีความรูแ ละความเข าใจเกี่ย วกั บ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ พรอมใชกรณีศึกษา โจทยปญหา
2) การฝกปฏิบั ติในหองเรียน รวมทั้งมอบหมายงานให นักศึกษาสืบ คนข อมูลทํารายงานที่เกี่ยวกั บ
การใชความรูในวิชาการเงิน ธุรกิจและนําเสนอผลงานในรูปของการอภิป รายกลุมหรือ งานเดี่ยว เชนการ
มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําการวิเคราะหทางการเงินของกิจการที่กลุมตนเองเลือกพรอมทั้งนําเสนอเปน
รูปเลมรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศกึ ษา หรือโจทยปญหา
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2) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษาโดยสอดแทรก
เข าไปในการสอนรายวิชา มี ความสําคัญ อยางยิ่ งตอ ความสามารถในการทํางานรวมกับ ผูอื่ น ที่มีค วาม
แตกตางกัน ผู สอนจะตองมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในดานนี้ หรืออาจแนะนําใหนักศึกษาลงทะเบี ยน
เรียนวิชาดานสังคมศาสตร เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติตอไปนี้
1) สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
o 2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวใหเขากับสถานการณ และวัฒนธรรม
ขององคกรไดเปนอยางดี
3) มีค วามคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหค วามช วยเหลือ และอํา นวยความสะดวกในการแก ไข
ปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใช ก ารสอนที่ มีก ารกํ า หนดกิจกรรมให ทํ า เป น งานกลุม การทํ างานที่ ต อ งประสานกั บ นั ก ศึ ก ษา
บุคลากรของหนวยงาน เปนตน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
3) ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
หนาที่งานทางการบัญชีมีสวนเกี่ยวของกับการวิเคราะหตัวเลข และการสื่อสาร ใหเขาใจ การออกแบบ
และวิเคราะหระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้ง การเป น
ผูใช เทคโนโลยี สารสนเทศ ดังนั้น ผูสอนจําเป นตองฝกทักษะดานนี้ เพื่อใหนั กศึกษามี คุณสมบั ติเหลานี้เมื่ อ
สําเร็จการศึกษา
1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะห เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย างสรางสรรค ในการแปลความหมาย
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
o 2) สามารถสื่ อ สารอยางมี ป ระสิ ทธิภ าพทั้ง การพูด และการเขี ยน รู จัก เลื อก และใช รูป แบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
o 3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค การสื่อ สารที่เหมาะสมในการเก็ บรวบรวม
ขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
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5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และ
การทํารายงาน โดยมีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) กํ าหนดให นั กศึ กษานํ าเสนอผลงาน /รายงานที่ ได จากการศึ กษาค น คว า โดยใช รูป แบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมิ นจากผลการสืบ คน เทคนิ คการนํ าเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยี สารสนเทศได อยาง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning Outcome
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ

จํานวน
ชั่วโมง
3

Learning Outcome
- นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับความสําคัญและเปาหมาย
ของการจัดการการเงิน

2

3

การวิเคราะหงบการเงิน
- งบการเงิน
- สวนประกอบของงบการเงิน
Learning Outcome
- ไดรับความรูเกี่ยวกับงบการเงินและสวนประกอบของ
งบการเงิน รวมทั้งสามารถวิเคราะหฐานะการเงินได
การวิเคราะหงบการเงิน (ตอ)
- หลักการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
Learning Outcome
- ไดรับความรูในเรื่องวิธีการวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน และสามารถทําการคํานวนและวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงินขององคกรได
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเรียน
การสอนและเกณฑการใหคะแนน
2. แนะนํ า วิ ธี การเรี ยนการสอนและอธิบายเนื้ อ หา
รายวิ ช าจุ ด ประสงค แ ละเป า หมายของรายวิ ช า
เกณฑ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผล แนะนํ า หนั งสื อ
เรียน และ เวปไซด เพิ่มเติม
3. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายงานใหทําเปนงานกลุมในชั้นเรียนเพื่อ
วิเคราะหและอภิปรายรวมกัน
3.มอบหมายงานใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมทั้งกําหนดใหนักศึกษาสงงานในอาทิตยถัดไป
1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาทํ า การวิ เคราะห
การเงินของบริษั ทที่ตนเองสนใจโดยแบงกลุม กลุม
ละ3-5 คน และอภิปรายรวมกัน
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.kahoot
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. kahoot
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษางบ
การเงิน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุลําดับ)
1
ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

1,4

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

1,4

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

4

5

การวิเคราะหงบการเงิน (ตอ)
- การวิเคราะหแนวโนมและกระแสเงินสด
Learning Outcome
- ไดรับความรูในเรื่องการวิเคราะหแนวโนมและกระแส
เงินสด รวมทั้งสามารถทําการคํานวนการวิเคราะห
แนวโนมทางการเงินขององคกรได
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได
- นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได
การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน

6

Learning Outcome
- ไดรับความรูในเรื่องการวางแผนและการพยากรณทาง
การเงิน และสามารถประยุกตใชเทคนิคการจัดทํา
งบประมาณทางการเงินได
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได
- นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
Learning Outcome
- ไดรับความรูในเรื่องการจัดการเงินทุนหมุนเวียน และ
สามารถวิเคราะหความตองการดานกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององคกรได

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุลําดับ)
1,4
ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาทํ า การวิ เคราะห
การเงินของบริษั ทที่ตนเองสนใจโดยแบงกลุม กลุม
ละ 3-5 คน และอภิปรายรวมกัน
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษางบ
การเงิน
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1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาในการวางแผนทางการเงิน
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.โจทยปญหาเรื่อง
การวางแผนทาง
การเงิน

1,4

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

3

1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเรื่องการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. kahoot

2

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

11

มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

7

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (ตอ)
-การบริหารสินคาคงเหลือ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได
-สอบเก็บคะแนน
-การจัดหาเงินทุนระยะสั้น

8

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูในการจัดหาเงินทุนระยะสั้น
9

10

การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูในการจัดหาเงินทุน และสามารถ
เปรียบเทียบแหลางเงินทุนตาง ๆ ที่มีได
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได และ
สามารถระบุไดถึงผลที่จะตามมาของแตละทางเลือก
งบลงทุน
-แนวคิดและการจัดทํางบลงทุน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูในการจัดทํางบลงทุนได

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเรื่องการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน โดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการตัดสินใจ
2.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป
1. การสอบเก็บคะแนน
2.บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. แบบทดสอบ
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.โจทยปญหาเรื่อง
การจัดหาเงินทุน
4. kahoot
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.โจทยปญหาเรื่องงบ

1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเรื่องการจัดหาเงินทุนของ
องคกร
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป
1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเรื่องงบลงทุนขององคกร
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุลําดับ)
2,4
ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

2,4

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

2,4

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

2

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

12

มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน
(ระบุลําดับ)

ลงทุน

11

งบลงทุน (ตอ)
-การประเมินโครงการลงทุน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูในการจัดทํางบลงทุนได
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได และ
สามารถระบุไดถึงผลที่จะตามมาของแตละทางเลือก

1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเรื่องงบลงทุนขององคกร
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป

12

ตนทุนเงินทุน
ตนทุนของหนี้สิน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูเรื่องตนทุนเงินทุน รวมทั้ง คํานวณหา
ตนทุนเงินทุนขององคกรได

3

13

ตนทุนเงินทุน (ตอ)
ตนทุนของสวนผูถือหุน
Learning Outcome
- สามารถประเมินความเหมาะสมของตนทุนเงินทุน
รวมทั้ง คํานวณหาตนทุนเงินทุนขององคกรได และ
สามารถตัดสินใจวางแผนธุรกิจและบริหารการเงินใน
ระยะยาวได
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได

3

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.โจทยปญหาเรื่องงบ
ลงทุน
1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ 1. เอกสาร
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู ประกอบการเรียน
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําสืบคนขอมูลและทํา วิชาการเงินธุรกิจ
การวิเคราะหตนทุนเงินทุนของบริษัทที่ตนเองสนใจ 2. สื่อการสอน
โดยแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน และอภิปรายรวมกัน Power point
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป
1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ 1. เอกสาร
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
ประกอบการเรียน
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําสืบคนขอมูลและทํา วิชาการเงินธุรกิจ
การวิเคราะห ตนทุนเงินทุนของบริษัทที่ตนเองสนใจ 2. สื่อการสอน
โดยแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน และอภิปรายรวมกัน Power point
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป

2,4

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

3

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

3,4

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

13

มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

14

โครงสรางเงินทุน
ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
Learning Outcome
- สามารถประเมินความเหมาะสมของตนทุนเงินทุน
รวมทั้ง คํานวณหาตนทุนเงินทุนขององคกรได

15

นโยบายเงินปนผล และประมวลความรูรวบยอด
Learning Outcome
- ไดรับความรูในเรื่องการจายเงินปนผล และสามารถ
ตัดสินใจวางแผนธุรกิจและบริหารการเงินในระยะยาวได
- สามารถวิเคราะหเชิงวิพากษและคิดแกปญหาการเงิน
ขององคกรได

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําการวิเคราะห
โครงสรางเงินทุนของบริษัททีต่ นเองสนใจโดย
แบงกลุม กลุมละ 3-5 คน และอภิปรายรวมกัน
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point

1. บรรยายโดยให นั ก ศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. นักศึกษานําเสนอและมีสวนรวมในการอภิ ปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูในภาพรวม
ทั้งหมด
3. สงรูปเลมรายงาน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. ขอคําถามสําหรับ
การซักถาม

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุลําดับ)
3
ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

1,2,3,4

ผศ. สุรัชนา
ชวยรอดหมด

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

14

มคอ.
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1. รายงานกลุม

ผลการเรียนรู
(1.4) (2.2)
(2.3) (3.1)

2. แบบฝกหัดทาย (1.4) (2.2)
บท

3. การสอบ เก็ บ (2.2) (2.3)
(3.1)
คะแนน
4. สอบปลายภาค (2.2) (2.3)
(3.1)

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
1. ประเมิ น จากการส ง งานตามกํ า หนด 2-15
ระยะเวลาที่มอบหมาย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่จาก
ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
3. ประเมิ น จากการนํ าเสนอในรู ป แบบ
ราย งาน พ ร อม ทั้ งส อ บ สั ม ภ าษ ณ เป น
รายบุคคลเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
4. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /โจทยปญหา
/รายงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ประเมิน จากพฤติกรรมในห องเรียน เชน
การมี ส ว นร ว ม ในกิ จ กรรม ใน ห องเรี ย น
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
6.ประเมิ น จากผลการสื บ ค น เทคนิ ค การ
นํ าเส น อ โด ย ก า ร เลื อ ก ใช เท ค โน โล ยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน 2-14
การเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
3. ประเมิ น จากงาน /กิ จ กรรมต างๆ ที่
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ตองมีความ
ซื่อ สัต ย ไมทุ จริ ต ไม นํ า ผลงานของผู อื่น มา
เปน ของตน เชน แบบฝกหั ดทบทวน เพื่ อวัด
ความเขาใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการนํ าเสนอในรู ป แบบ
ราย งาน พ ร อม ทั้ งส อ บ สั ม ภ าษ ณ เป น
รายบุคคลเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
5. ประเมิ น จากการมี สวนรว มในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
8
1. ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบอัตนัย
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช
ขอสอบแบบปรนัย

16

สัดสวนการ
ประเมินผล
20%

10%

30%
40%

15

มคอ.

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุรัชนา ชวยรอดหมด. (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนยบริการ
สื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด.
คณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน. (2557). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พู น ศั ก ดิ์ แสงสั น ต และกิ ต ติ พั น ธ คงสวั ส ดิ์ เกี ย รติ . (2557). การจั ด การการเงิ น ธุ ร กิ จ (แปลจาก
Fundamentals of Corporate Finance Standard). (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร
เนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส แอลแอลซี.
เว็บไซดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย http://www.set.or.th
เว็บไซด ก.ล.ต. http://www.sec.or.th
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือทุกเลมที่เกี่ยวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การฝกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบ และแบบประเมินผลการสอนของอาจารยประจําภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนสารสนเทศทาง website ของอาจารยผูสอน
- เนนกิจกรรมการเรียนการสอนดวย Active Learning เชน ใหนักศึกษาทําโครงงาน กิจกรรมกลุม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- สังเกตการเขาเรียนและพฤติกรรมการเรียน
- พิจารณาจากขอบกพรองจากการทํารายงานและคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนจากอาจารยผูสอนและนักศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันทุกปการศึกษาที่เปดการเรียนการสอน
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